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Prohlášení 

Tento dokument  je určen pouze pro osobní použití a je chráněn autorským právem. Všechna práva vyhrazena. Šíření, kopírování nebo výběr části 

této publikace je povolen pouze se souhlasem autorky a s uvedením odkazu. Jedná se o doporučení, a proto nemůžu přebrat  žádnou zodpovědnost 

za případný neúspěch. Úspěch či neúspěch je pouze ve Vašich rukách. Děkuji za pochopení.   

 

Všechny obrázky v tomto materiálu pochází z: femina.cz, hmnabytek.cz, hobbyblesk.cz, homebydleni.cz, indexreality.cz, living.cz, marianne.cz, mimibazar.cz, 

modrastrecha.cz, nemovitosti-vyskov.realitymorava.cz, nextreality.cz, novinky.cz, pequeocio.com, pinterest.com, pokojik.cz, prazskereality.cz, 

prozeny.blesk.cz, reality-hodonin.cz, remax-czech.cz, rkfenix.cz, rksting.cz,  umimeudelatdomov.cz, vychodo.ceskereality.cz, zena.centrum.cz, vlastní  
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Nelekněte se. Není to prohlídka nevzhledných dětských interiérů. Mým úkolem není hodnotit, proč jsou zařízeny tímto způsobem, 

ani kritizovat. Mým záměrem je ukázat vám, co je na nich špatně a vy se tak budete moct poučit z chyb jiných, a ne vlastních.  
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1. Originalita 

Některé dětské pokoje velmi často postrádají originalitu. Často to vypadá, že ani nekoukáte na dětský pokoj. Nebýt pár 

medvídků v polici nebo nálepky dětských postaviček na zdi, ani nevíte, že jste v dětském pokoji. Navíc, nám prodejci dětského 

nábytku vnucují názor, že nábytek stejného vzhledu s žirafami nebo námořníky a jinými dětskými motivy, jsou pro naše děti 

to pravé. Nejsou. A navíc originalita není ani otázkou peněz. Za vším je vždy nápad.  
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Je to lepší, že? 
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2. Nedostatek úložných prostor 

I při vší snaze pokojík uklidit, bez dostatečného množství úložných prostor, uklizeně nikdy vypadat nebude. Ani nemůže. To 

rozhodně nepřidá na klidu ani dětem, ani všem, kdo do pokoje vstoupí. Řešením je jednak nábytek, pokud možno částečně 

uzavřený, postel s úložnými prostory a různé malé úložné prostory, např. boxy, papírové, plastové krabice, plechové nádoby, 

textilní pytle, dřevěné truhlice apod. Je opravdu z čeho vybírat. Dětský pokoj nemá vypadat „naklizeně“, ale takhle taky ne. 

 

http://www.lenkadubska.cz/


www.lenkadubska.cz 
         

3. Barvy  

Jednou z prvních věcí, které v dětském pokoji řešíme, jsou barvy. Popravdě, s barvami to jednoduché úplně není. Předtím než 

začnete natírat, je dobré se raději poradit.  Když ne s interiérovým designérem nebo v obchodě s odborníky, tak minimálně je 

lepší, „zagooglit“ a inspirovat se. A něco málo si přečíst o kombinování barev, o tom, jak působí barvy na psychiku lidí, potažmo 

psychiku dětí. Tady neplatí, čím barevnější, tím lepší, vždyť je to přece dětský pokoj, ten má být veselý. Veselý ano, ale nemá 

to být žádný cirkus barev nebo divočina, že nevíte kam s očima. Děti mají rádi výrazné zářivé barvy, ale použít v pokoji víc než 

dva výrazné odstíny na velkých plochách hraničí s kýčem a nevkusem. A navíc, hračky bývají barevné dost, takže to na barevné 

harmonii nepřidá taky. Pozor na prodejce textilií. Ne vždy mají na mysli, že máte použít všechno ve stejném dekoru.  

 

http://www.lenkadubska.cz/


www.lenkadubska.cz 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lenkadubska.cz/


www.lenkadubska.cz 
         

 

Není zvolená barevnost lepší? A veselé je to taky dost. 
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4. Osvětlení 

Volba nevhodného nebo nedostatečného osvětlení je taky častou chybou. Důležitý je materiál, z jakého je osvětlení vyrobeno. 

Nejvhodnějšími jsou plast nebo papír, sklo bych raději vynechala. Důležité je i množství a intenzita osvětlení v pokoji. Jedno 

centrální osvětlení určitě nestačí. Žádoucí je osvětlení pracovního prostoru stolní lampou a čtecí lampička u postele nebo 

ve čtecím koutku. Osvětlení dělá atmosféru, takže různé náladové osvětlení, světelné řetězy jsou také na místě. Ale na čtení 

moc nejsou. Když osvětlení ladí s jinými dekoracemi v pokojíčku, dotváří tak harmonický celek.  
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5. Nevhodný nábytek i nevzhledný nábytek 

Otevřeně. Není to otázkou peněz. To, že na sezení se používá židle z kuchyně, nebo se do pokoje na celou zeď dá set stejného 

nábytku, případně se do pokoje nastěhuje kdejaká skříňka, co zbyla někde v bytě s argumentem, že je to dětský pokoj a dítě 

stejně rychle roste, moc neobstojí. Není nutné běžet do obchodu pro všechno nové, značkové a stylové.  Osobně jsem i za 

starý nábytek, ale ne ten vysloužilý nebo prapodivně zkombinovaný. Je lepší šetřit na „cetkách“, nálepkách, třeba i hračkách 

a pořídit dětem vhodnou židli. Nebo natřít a zrenovovat starou skříň.  
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6. Měřítko prostoru 

Volně přeloženo, do malé místnosti nepatří obří kolosy patrových postelí. Do velkých prostor, malý nábytek různě rozházený 

po místnosti. Většina z nás nemá velkorysé prostory a častokrát dětem připadnou nejmenší místnosti v bytě. Ale v takovém 

případě, je potřeba vyřešit prostor chytře. Když je místa naopak dostatek, také je potřeba to zohlednit a použít větší kusy 

nábytku, opticky ho zmenšit pomocí barev apod. 
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Když je místa málo. 
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Když je místa hodně. 
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7. Postel a matrace 

Postel se nedědí. Ani matrace. Postel by se i mohla, tedy její konstrukce, ale matrace vlastní. Vždy. A kvalitní. Děti ve spánku 

nejen odpočívají, ale i rostou a vyvíjejí se. Dětské matrace musí splňovat jiná kritéria, než ty pro dospělé. Pro děti jsou vhodné 

polyuretanové (tzv. studené pěny) střední a vyšší tuhosti. Pro miminka jsou vhodné pěnové matrace nebo matrace 

z kokosového vlákna. V případě menších dětí, bych spoléhala i na ochranné nepromokavé potahy.  

8. Spontánní nákupy 

Velmi častou chybou, a to nejen v dětských interiérech je, že nakupujeme nahodile, bez rozmyslu a předem stanoveného 

plánu. Dnes koupíme postel, za půl roku skříň, pak koberec a pak zdědíme po sousedčiných dětech komodu. To, že 

nenakupujeme vše najednou, vůbec nevadí! Spontánní nákup však může přivodit pozdější zklamání. Moje rada zní, vše si 

dopředu naplánujte. Držte se plánu, sepište si, co má v pokoji být, kde to koupíte. A nemusíte kupovat vše najednou. Když 

některé zboží mezitím vyprodají, tak podobná alternativa se najde vždy. Můžete si udělat i koláž, jak má pokojík vypadat. Je 

jedno jak, v počítači, na papír, na nástěnku, forma není důležitá. Je to výborná pomůcka, nejen pro designéry. A mějte ho na 

nákupech pokud možno u sebe.  
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9. Neptáme se dětí 

Možná si myslíte, že to není chyba, ale chyba to je. Zařizování máme víceméně v rukách my rodiče, většinou postupujeme dle 

vlastních preferencí a vkusu, ale dejte i na názory svých dětí. Myslím, že Vás můžou překvapit. Vidí věci jinak, mají na to vlastní 

pohled i názor. Vy jen vše korigujte a vzpomeňte si taky, po čem jste toužili jako malé děti. Takto najdete společnou řeč lépe.  

10. Bezpečnost 

Chybou je, nemyslet na ní. Zmiňuji ji na konci, přestože je nejdůležitější. K nejčastějším úrazům dětí podle statistik, dochází 

právě doma. Proto dbejte na nejen vhodné vybavení pokoje, ale i na různé bezpečnostní pomůcky, jako jsou zábrany na 

schodiště, zarážky pod dveře a do oken, chrániče rohů, záslepky do zásuvek apod.  
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Děkuji za Váš zájem. Doufám, že Vám tento článek pomohl při plánování dětského pokoje nebo při jeho samotné realizaci pro 

vaše děti. Zaslouží si to. Všechny děti si to zaslouží.  

Když budete mít jakékoliv dotazy, budete se chtít poradit, ohledně čehokoliv, s čím si v dětském pokojíčku nevíte rady, velmi ráda 

vám pomůžu. Případně se můžeme setkat osobně, první schůzka je nezávazná a zdarma. Pracuji zejména v plzeňském kraji, 

středočeském kraji a v Praze.  

Mějte se krásně.  

Lenka 
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